Tarhos Község Önkormányzata
Képviselő-testülete
5641 Tarhos, Petőfi u. 2.

Jegyzőkönyv

Készült: Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 26-án
megtartott soron következő testületi üléséről

Az ülés helye: Polgármesteri hivatal tanácskozó terme (Tarhos, Petőfi u. 29.)

Az ülés elnöke: Hornok Sándor polgármester

Jelen vannak: Hornok Sándor polgármester
Erdősné Bodor Tünde
Dr. Halász István László
Szilágyi Anikó
önkormányzati képviselők
Czene Boglárka körjegyző
Szodorai Lászlóné Tarhos Iskolájáért Közalapítvány kuratóriumának elnöke

Hornok Sándor polgármester tisztelettel köszönti a megjelent képviselőket. Megállapítja, hogy az ülésről Bunta Ferenc önkormányzati képviselő hiányzik, aki
távolmaradását bejelentette. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes. Az ülést megnyitja.

Jegyzőkönyv vezetésére felkéri Lipcsei Jánosné ügyintézőt, hitelesítőnek Szilágyi Anikó képviselőt javasolja.

Kéri a képviselő-testületet, hogy a hitelesítő személyéről szavazzanak.

Tarhos Község Önkormányzata 4 igen szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül - a jegyzőkönyv hitelesítő személyére tett javaslatot elfogadja.

Hornok Sándor polgármester javasolja, hogy a meghívóban közölt napirendi pontokat 6. napirendi ponttal egészítsék ki és tárgyalják a házasságkötés
valamint az anyakönyvvezető közreműködésével megtartott családi esemény társadalmi megünneplésének szabályairól és díjáról szóló rendeletet.

Napirendi pontok:

1.

Beszámoló a 2010. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységről

Előadó: Hornok Sándor polgármester

2.

A Békési Kistérségi Társulás által hozott határozatok elfogadása

-

Békési Kistérségi Társulás 24/2011. (V. 10.) határozat jóváhagyása

-

Békési Kistérségi Társulás 25/2011. (V. 10.) határozat jóváhagyása

Előadó: Hornok Sándor polgármester

3.
Kamuti Általános Iskola és óvoda egyházi fenntartás működtetésének elfogadása, Kamut Község Önkormányzata Képviselő-testületének
14/2011. (II. 24.) határozat jóváhagyása
Előadó: Hornok Sándor polgármester

4.

Murony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 71/2011. (V. 13.) határozatának jóváhagyása

Előadó: Hornok Sándor polgármester

5.

Tarhos Iskolájáért Közalapítvány 2010. évi beszámolója

Előadó: Szodorai Lászlóné kuratórium elnöke

6.
A házasságkötés valamint az anyakönyvvezető közreműködésével megtartott családi esemény társadalmi megünneplésének szabályairól és
díjáról szóló rendeletet.
Előadó: Czene Boglárka körjegyző

Zárt ülés
1.

Első lakáshoz jutók támogatása

Előadó: Hornok Sándor polgármester

Bejelentések

Hornok Sándor polgármester kéri a képviselő-testületet, hogy a 6. napirendi ponttal kiegészített napirendi pontok tárgyalásáról szavazzanak.

Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül - a napirendi pontokat elfogadja megtárgyalásra.

1./ Napirend: Beszámoló a 2010. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységről
Előadó: Hornok Sándor polgármester

Hornok Sándor polgármester: a beszámoló részletes, mindenre kiterjedő. Nem csak Tarhos községre, hanem a kistérség területére is kiterjed, ezért bizonyos
összehasonlításra ad lehetőséget.

Szilágyi Anikó képviselő: ki készítette a beszámolót?

Czene Boglárka körjegyző: Almási Gyöngyvér családgondozó készítette el a beszámolót.
Hornok Sándor polgármester: van-e kérdés, hozzászólás?

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

Hornok Sándor polgármester: megköszöni Almási Gyöngyvér családgondozó munkáját. Kéri a képviselő-testületet, hogy a beszámolóról szavazzanak.

Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal - ellenszavat és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozza:

51/2011. (V. 26.) határozat:
Tarhos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységről szóló beszámolót elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Czene Boglárka körjegyző

2./ Napirend: A Békési Kistérségi Társulás által hozott határozatok elfogadása
- Békési Kistérségi Társulás 24/2011. (V. 10.) határozat jóváhagyása
- Békési Kistérségi Társulás 25/2011. (V. 10.) határozat jóváhagyása
Előadó: Hornok Sándor polgármester

Hornok Sándor polgármester: a Békési Kistérség Kulturális Koncepciója dokumentum terjedelme miatt nem került kinyomtatásra. A Közkincs Kerekasztal
készítette el ezt az anyagot, melyet közvetlenül nem tudnak használni, azonban kulturális pályázatokhoz jó lehet.

Van-e kérdés, hozzászólás?

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

Hornok Sándor polgármester kéri a képviselő-testületet, hogy a „Békési Kistérség Kulturális Koncepciója" című dokumentumról szavazzanak.

Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal - ellenszavat és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozza:

52/2011. (V. 26.) határozat:
Tarhos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a Békési Kistérségi Társulás 25/2011. (V. 10.) határozatával elfogadott „Békési Kistréség
Kulturális Koncepciója" című dokumentumot.
Felkéri a polgármestert, hogy a jóváhagyásról szóló képviselő-testületi határozatot haladéktalanul küldje meg a Békési Kistérségi Társulás számára.
Felelős: Hornok Sándor polgármester
Határidő: határozat megküldésével azonnal
Hornok Sándor polgármester: a Békési Kistérségi Társulás Kistérségi Közoktatási Intézkedési Terv a jelenlegi helyzetet és az egyéb jogi hátteret elemzi.
Számukra az érdekes, hogy hogyan alakul a gyereklétszám, lesz-e utánpótlás. Erről már beszéltek, hiszen döntöttek a 6-7. osztály bejáratásáról. Az alsó
tagozatot tudják tartani, különösen akkor, ha az állam a pedagógusok bérét finanszírozza, s az önkormányzatnak csak a rezsit kell a saját költségvetéséből
biztosítani.
Szilágyi Anikó képviselő: Kamut és Murony községek kilépése az intézményfenntartó társulásból nem befolyásolja a társulás működtetését?
Hornok Sándor polgármester: nem tudja megmondani, hogy befolyásolja-e az intézményfenntartó társulás működését a két település kilépése, ugyanakkor
Békés város is az egyik iskoláját egyházi működtetésbe adja. A gyereklétszám vonatkozásában nem várható javulás, egyre kevesebb a tanulói létszám. A
koncepciót mindig el kell készíttetni a közoktatási törvény alapján.

Szilágyi Anikó képviselő: a 2011/2012-es tanévben az alsósok maradnak, Kamut és Murony kilépése nem okoz változást?

Hornok Sándor polgármester: az alsó tagozatosak maradnak, mivel a Kormány is támogatja, ennél rosszabb már nem lehet.

Czene Boglárka körjegyző: a közoktatási törvény még átdolgozás alatt van, a Kormány koncepciója szerint, az előzetes információk alapján a
kistelepüléseken az 1-4 osztályok helyben maradnak.

Hornok Sándor polgármester: van-e még kérdés, hozzászólás?

Szilágyi Anikó képviselő: azt tudják-e a szülők, hogy az 5-6 osztály szeptembertől Békésre fog járni?

Hornok Sándor polgármester: bízik benne, hogy a szülőket erről már értesítették.

Több kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

Hornok Sándor polgármester kéri a képviselő-testületet, hogy a „Békési Kistérségi Társulás Kistérségi Közoktatási Intézkedési Terv 2011-2014" című
dokumentumról szavazzanak.

Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal - ellenszavat és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozza:

53./2011. (V. 26.) határozat:

Tarhos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a Békési Kistérségi Társulás 24/2011. (V. 10.) határozatával elfogadott „Békési Kistréségi
Társulás Kistérségi Közoktatási Intézkedési Terv 2011-2014" című dokumentumot.
Felkéri a polgármestert, hogy a jóváhagyásról szóló képviselő-testületi határozatot haladéktalanul küldje meg a Békési Kistérségi Társulás számára.
Felelős: Hornok Sándor polgármester
Határidő: határozat megküldésével azonnal
3./ Napirend: Kamuti Általános Iskola és óvoda egyházi fenntartás működtetésének elfogadása, Kamut Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2011. (II. 24.) határozat jóváhagyása
Előadó: Hornok Sándor polgármester

Hornok Sándor polgármester: Kamut Község Önkormányzata kilép az intézményfenntartó társulásból, s minden, a társulásban lévő településnek ehhez
hozzá kell járulnia.

Van-e kérdés, hozzászólás?

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

Kéri a Képviselő-testületet, hogy Kamut Község Önkormányzatának 14/2011. (II. 24.) számú határozatáról szavazzanak.

Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal - ellenszavat és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozza:

54/2011, (V. 26.) határozat:
Tarhos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja Kamut Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2011. (II. 24.) határozatát.
Felkéri a polgármestert, hogy a jóváhagyásról szóló képviselő-testületi határozatot haladéktalanul küldje meg Kamut Község Önkormányzata számára.
Felelős: Hornok Sándor polgármester
Határidő: határozat megküldésével azonnal
4./ Napirend: Murony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 71/2011. (V. 13.) határozatának jóváhagyása
Előadó: Hornok Sándor polgármester

Hornok Sándor polgármester: Murony Község Önkormányzata is kilép az intézményfenntartó társulásból.
Van-e ezzel kapcsolatban kérdés, hozzászólás?

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

Kéri a Képviselő-testületet, hogy Murony Község Önkormányzatának 71/2011. (V. 13.) számú határozatáról szavazzanak.

Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal - ellenszavat és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozza:

55/2011. (V. 26.) határozat:
Tarhos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja Murony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 71/2011. V. 13.) határozatát.
Felkéri a polgármestert, hogy a jóváhagyásról szóló képviselő-testületi határozatot haladéktalanul küldje meg Murony Község Önkormányzata számára.
Felelős: Hornok Sándor polgármester
Határidő: határozat megküldésével azonnal
5./ Napirend: Tarhos Iskolájáért Közalapítvány 2010. évi beszámolója
Előadó: Szodorai Lászlóné kuratórium elnöke

Hornok Sándor polgármester: az alapítvány készített már beszámolót, de az csak a 2010. I. félévéről szól. Fontos lezárni a teljes időszakot, ezért számol be

ismét az alapítvány. Megkérdezi a kuratórium elnökét, hogy kívánja-e a beszámolót kiegészíteni?

Szodorai Lászlóné kuratórium elnöke: a hulladékgyűjtésben az iskola 1-2 helyezést ért el, s a pénzjutalmat - 30.000,- Ft-ot - az alapítványon keresztül
kaphatták meg. Ezt az összeget már meg is kapták, Budapesten, a Parlamentben voltak az iskola tanulói.

Hornok Sándor polgármester: megköszöni az alapítvány munkáját és a kéri a képviselő-testületet, hogy a beszámolóról szavazzanak.

Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal - ellenszavat és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozza:

56/2011. (V. 26.) határozat:
Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Tarhos Iskolájáért Közalapítvány 2010. évi működéséről szóló beszámolót elfogadja.

6./ Napirend: A házasságkötés valamint az anyakönyvvezető közreműködésével megtartott
családi esemény társadalmi megünneplésének szabályairól és díjáról szóló
rendelete
Előadó: Czene Boglárka körjegyző

Hornok Sándor polgármester: az előterjesztést a körjegyző asszony dolgozta ki, megkérdezi, hogy szóban kívánja-e kiegészíteni az előterjesztést?

Czene Boglárka körjegyző: úgy gondolja, hogy az előterjesztés röviden tartalmazza azt, hogy miért lett ennek a rendeletnek aktualitása. A rendelet-tervezet
elkészítésekor minden vonatkozó jogszabályt figyelembe vett, ezért nem kíván szóbeli kiegészítést tenni.

Hornok Sándor polgármester: van-e kérdés, hozzászólás?

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

Hornok Sándor polgármester kéri a képviselő-testületet, hogy a rendelet-tervezetről szavazzanak.

Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal - ellenszavat és tartózkodás nélkül - az alábbi rendeletet alkotja:

Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2011. (V. 27.) önkormányzati rendelete a házasságkötés valamint az anyakönyvvezető
közreműködésével megtartott családi esemény társadalmi megünneplésének szabályairól és díjáról (a rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv
mellékletét képezi)

Hornok Sándor polgármester: javasolja, hogy a zárt ülés előtt a bejelentésekkel folytassák az ülést.

Bejelentések

1.

Önkormányzati önerő biztosítása

Hornok Sándor polgármester: a Kistérségi Iskola tarhosi tagintézményénél a következő tanévtől két tanári állás szűnik meg. A technika tanárnak Békésen
tudtak állást biztosítani, a magyar-történelem szakos pedagógusnak azonban nem, ő elbocsájtásra kerül. A testület hozott már arról döntést, hogy Békés
város pályázza ki az elbocsájtással kapcsolatos kiadásokat, felmentés és a végkielégítés bizonyos részét. A pályázati feltételek azonban megváltoztak, a
felmentési időből 1 hónapot, a végkielégítésnek pedig az 50 %-át lehet kipályázni. Így szükséges önerőt biztosítani és ezt a költséget Tarhos
Önkormányzatának kell biztosítania, mivel tarhosi pedagógusról van szó. Az önerő összege 715 e Ft. Az önerő vállalásáról, annak biztosításáról kell
határozatot hozni.

Szilágyi Anikó képviselő: tudják-e vállalni az önerő összegét?

Hornok Sándor polgármester: úgy gondolja, hogy az önerő összegét szeptembertől megtakarítják, mivel a dolgozó bére már terheli az önkormányzatot.

Van-e még kérdés, hozzászólás?

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

Hornok Sándor polgármester megfogalmazza a határozati javaslatot.

„Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul a Tarhos Község Önkormányzatát terhelő 715 e Ft önerő biztosításához, melyet a 2011. évi
költségvetés terhére biztosít."

Czene Boglárka körjegyző: a kifizetésre határidőt nem szükséges megjelölni?

Hornok Sándor polgármester: úgy gondolja, hogy az önerőt nem egyösszegben kell kifizetni, hanem az egyébként is fizetendő havi hozzájárulás összegébe
számítják be, ezért nem szükséges külön rendelkezni a önerő kifizetésének határidejéről.

Hornok Sándor polgármester kéri a képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatról szavazzanak.

Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal - ellenszavat és tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozza:

57/2011. (V. 26.) határozat:
Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete vállalja a Békési Kistérségi Iskola Tarhosi Tagintézményénél 2010/2011-es tanév végéig foglalkoztatott 1
fő pedagógus munkaviszonyának megszüntetése miatt benyújtott létszámcsökkentési pályázathoz szükséges 715.000,- Ft önerő biztosítását. Ennek
fedezetét a 2011. évi önkormányzati költségvetés 841907-9 szakfeladaton, az önkormányzatok elszámolásai jogcímen biztosítja.
Határidő: folyamatos
Felelős: Hornok Sándor polgármester

Hornok Sándor polgármester javasolja, hogy a testületi ülést zárt ülésként folytassák, kéri a képviselő-testületet, hogy erről szavazzanak.
Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal - ellenszavat és tartózkodás nélkül - az első lakáshoz jutók támogatásáról szóló
napirendet zárt ülésen tárgyalja.

Hornok Sándor polgármester a zárt ülés után megköszöni a részvételt, a képviselő-testületi ülést bezárja.

k.m.f.

Hornok Sándor

Czene Boglárka
polgármester

körjegyző

Szilágyi Anikó
hitelesítő

